
 

 

 

 

Maďarsko - KAROS SPA 
♥♥♥♥

 - Zalakaros  

JARNÍ PRÁZDNINY V TERMÁLECH za 5 270 Kč / os. 

Jedno dítě do 3,99 let na přistýlce ZDARMA  
DÍTĚ od 4 do 10 let na přistýlce za 2 850 Kč                  

DÍTĚ od 10 do 14 let na přistýlce za 4 750 Kč                  
 

• 5x ubytování s bufetovou polopenzí  ve 2-lůžkovém pokoji s možností přistýlky  
• neomezený vstup do vnitřních a venkovních bazénů: termální, plavecký, zážitkový, dětský bazén. Parní 

lázeň, sauna, bio sauna, ledová jeskyně • župan (pouze pro dospělé osoby) • Wi-Fi  
• živá hudba v hotelovém baru (několikrát týdně) • sportovní programy (aquafitness, strečink, jóga a další) 

 

v termínech  05.02. - 10.03.17 

 

Jižní Morava - Wellness hotel POHODA 
♥♥♥♥

 - Luhačovice (H0651) 

LEVANDULOVÝ MINIRELAX od 5 780 Kč / dospělý 

Jedno dítě do 4,99 let ZDARMA, DÍTĚ DO 15 let od 1 680 Kč 
 

• 4x ubytování s polopenzí • 1x lékařská • 1x levandulová koupel se zábalem  
• 1x masáž zad a šíje levandulovým olejem • 1x masáž zad a šíje teplou svíčkou  

• 1x perličková koupel se zábalem • volný vstup do wellness (bazén, saunový svět, fitness)  

• pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět 
 

v termínech  03.02. - 19.03.17 

 

Západní Slovensko - hotel PARK 
♥♥♥♥

 - Piešťany (H2398) 

WELLNESS VE SVĚTOZNÁMÝCH PIEŠŤANECH  

od 2 540 Kč / dospělý (rez. kód H2398, rekreační pobyt na 2 noci) 

Jedno dítě do 4,99 let ZDARMA, DÍTĚ DO 15 let za 1 500 Kč 
.  

• 2x ubytování s bufetovou polopenzí  • neomezený vstup do relaxačního bazénu s vodopádem, 
vodnými atrakcemi • fitness • Wi-Fi • FIT program (3x týdně cvičení: např. břišní tance ve vodě, pilates, aquafitness)  

• balíček procedur WELLNESS v hodnotě 620 Kč/os.: 1x klasická masáž částečná (20 min.), 1x parafango zábal 
(20 min.), 1x oxygenoterapie (20 min.) • BONUS: sleva 20% na dokoupení dalších procedur 

 
 

v termínech  03.02. - 19.03.17 

 

JARNÍ PRÁZDNINY  

 

WELLNESS 

 


